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Úvodní slovo

Živý deník
Kristovy lásky

T ělo není jen symbolem limitů 
člověka, ale je především 
místem vztahů. Podle Bible 

nejsou tělo a duše v protikladu. 
Naopak, jsou rozměrem jediné 
lidské bytosti. Křesťanská víra má 
v centru tělo: „Slovo se stalo tělem“, 
Boží Syn se stal člověkem. Vzít tělo, 
přijmout lidskou podmíněnost, žít 
v těle jako dar Otci a bratřím – to je 
živý deník Ježíšovy lásky k nám.

Vyznání „miluji tě“ nenapsal na 
papír, ale vtiskl do svého těla. A to 
je důvod, proč nám nezanechal 
jen slovní závěť, ale také tělesnou 
přítomnost. Eucharistie je 
nejkonkrétnější znamení, jaké Pán 
mohl dát: dar sebe sama, dovršený 
na kříži. „Konat památku“ znamená 
vkládat si do srdce, v jaké přemíře 
nás Boží láska navštívila.

Svatý Ignác prožil mystickou 
zkušenost Krista Stvořitele a Pána, 
přítomného ve svátosti a skrze 
ni v člověku. Čím hlubší poznání 
Krista, tím víc v něm hořelo 
úsilí o spásu duší. Pro něho bylo 
nemyslitelné přijímat Ježíšovo 
tělo, aby to nevedlo k hlubšímu 
vnoření se do onoho „my“, kterým 
je církev. Bylo by vskutku rozporem 
přijímat eucharistii a pak působit 
rozdělení v těle církve a ztrácet se 
v banalitách.
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Svatý Ignác a papež František
Nevšednost papeže Františka spočívá v jeho zorném úhlu, horizontu, 

v kterém pozoruje svět a Boží působení v něm. Oceňuje i to, co se děje spíše 
na periferiích světa než v církevněpolitických či teologických centrech.

(Dokončení z minulého čísla)
Papež František není odchovancem 
módní konzervativní katolické for-
mace, která se v současné době stále 
silněji objevuje v Evropě a Severní 
Americe. Františkovo pojetí církve 
se důsledně odvíjí od teologie Boží-
ho lidu a v něm zakotvené kultury, 
která na první místo klade lidstvo 
putující do Božího království. Toto 
hledisko je spojeno s napětím růstu. 
Můžeme najít konfliktní pole plná 
blahého neklidu mezi centrem a pe-
riferií, dogmatem a herezí, abstraktní 
a praktickou teologií, mezi Západem 
a zbytkem světa.

František je mezi papeži prvním 
italským přistěhovalcem do Argen-
tiny a zároveň prvním jezuitou. Je 
vnímán mnohými jako charismatic-
ký a morální vůdce dvoutřetinového 
světa, pro který je evropské centrum 
svůdné i odpudivé zároveň. V další 
části církve, která se často nazývá zá-
padní postmoderní civilizací, je Fran-
tišek někdy považován za zrádce, který 
podvrací tradici. Budeme-li si vědomi 
toho, z čeho vyrůstají jeho pohledy na 

dějiny církve či roli papeže, odlišné od 
našich evropských, porozumíme i me-
diálně zesilovaným projevům napětí. 
Zde jsme každý lehce ovlivnitelný.

Dobře poznal to, jak jsou někteří 
lidé v Jižní Americe vytlačováni na 
okraj společnosti. Sociální rovnováhu 
narušoval narůstající rozpor mezi vní-
máním jinakosti sebe sama a snahou 
splynout s většinou. Tento kulturní 
fenomén nazývaný mestizaje vyvo-
lával napětí, které se stalo součástí 
života latinskoamerické civilizace. 
Kolísala totiž mezi nepřekonatelnou 
přitažlivostí a silnou averzí k tomu, 
co je a čím není.

Čistota krve
Objevení Nového světa přineslo vel-
mi specifickým způsobem otázku po 
čistotě krve či po čistotě původu. By-
rokratické aparáty v Jižní Americe 
byly vlastně po několik staletí soci-
ální sítí, v níž hybnou silou vztahů 
byly patronát, sociální přízeň a re-
ciproční závazky těch, kteří v sobě 
nosili hluboký smysl přináležitosti 
ke komunitě španělské krve. To se 
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měnilo postupně během 19. a 20. sto-
letí v nový nativismus zakořeněný 
v půdě Nového světa. Zkušenost vo-
jenských diktatur, které se prohla-
šovaly za nositele křesťanské kultu-
ry, vždy jen znovu nechala vyplavat 
na povrch spor o vztahu křesťanství 
a politické moci, známý dobře z ev-
ropské zkušenosti náboženských vá-
lek 15. až 17. století. Podobně se vedl 
spor i o povahu misijního díla v Jižní 
Americe, o lidských právech a inter-
pretaci jezuitského pokusu akomo-
dace na Dálném východě.

Snaha o nové vyrovnání vztahů v je-
jich úplnosti mezi územím, kulturním 
dědictvím a osobní, na evangeliu za-
ložené víře přiváděla jezuity v Jižní 
Americe do situací, v nichž museli 
hledat nové vize suverenity, přinále-
žitosti mezi městy a periferií založené 
na vrtkavém pojetí čistoty krve. Sílu 
pnutí ve společnosti lze pozorovat 
a pochopit jen s odstupem času, z per-
spektivy dopadů našich rozhodnutí 
pro vzdálenou budoucnost. Proč se 
tyto oblasti staly součástí celkového 
napětí? Proč až dodnes probouzí sil-
ně afektivní ohlasy? Během staletí se 
nahromadily vyostřené sociální roz-
pory, jejichž obdobu bychom jinde ve 
světě hledali jen stěží. Sociální pes-
trost zahrnovala kulturní rozmani-
tost Jižní Ameriky. Ta utvářela formu 
misijního poslání i povahu výchovy 
v jezuitských institucích. I proto byli 
jezuité považováni za příliš odvážné 
novátory, ba i revolucionáře.

Ignaciánská pedagogika
Životopisci Bergoglia zmíněnou roz-
manitost dokládají jeho mimořádnou 
vnímavostí ke kultuře italské i kreol-
ské a k dopadům napětí mezi centrem 
a periferií v éře globalizace. Tak jako 
v minulosti je tím dáno i dnes teolo-
gické a duchovní zaměření jezuitské-
ho řádu. Jezuité, kteří se začali ještě 
za života sv. Ignáce stále záměrněji 
přiklánět k misionářskému poslání, 
opouštěli zdi klášterů. Čím byli vyba-
veni? Dědictvím sv. Ignáce z Loyoly, 
především duchovními cvičeními. 
Staly se lehce přenositelným a moder-
ním nástrojem, který formoval nejen 
samotné jezuity, ale i mnoho tvůrců 
veřejného mínění.

Ignaciánská duchovní pedagogika 
přinášela různé plody, což objasňuje 
ústřední roli jezuitů v procesu globali-
zace křesťanství na začátku novověku, 
ale rovněž i v době po znovuobnovení 
Tovaryšstva Ježíšova. Tato úloha byla 

Ignaciánské charisma se vlévá do různých kulturních 
podob, papež František k nim řadí odhodlanost k boji 
se zlem (Foto archiv)
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založena na pěti rysech ignaciánské 
spirituality: (1) následování Krista, 
který trpí a obětuje se za lidstvo; 
(2) pozornost k duchovní hloubce ka-
ždé lidské osoby, která v sobě nese je-
dinečnost osobního povolání; (3) při-
jetí jen takové vnější činnosti, která 
má vnitřní odůvodnění ve větší Boží 
slávě a stala se jádrem misijní praxe; 
(4) vzdělávání místních elit, které se 
postupně stávaly „trnem v oku“ jaké-
mukoli mocenskému, ekonomickému 
nebo politickému establishmentu; 
(5) podpora papežství spojená s du-
chovní svobodou Kristova království.

Pohled na kříž
Vyhraněnost ignaciánského charis-
matu se vlévá do různých kulturních 
podob prožívání jezuitského povolání. 
U papeže Františka můžeme ilustra-
tivně zmínit jen některé. Patří k nim 
odhodlanost bojovat s pokušeními 
(například se svody konzumního způ-
sobu života) pohledem na Kristův kříž 
nebo křesťanský životní styl spojující 
náboženský a každodenní život for-
mou lidové zbožnosti.

V Novém Španělsku, v současné 
Latinské Americe, existuje dlouho-
době kulturně-emocionálně zakot-
vená vazba na obrazy ukřižovaného 
Krista. Je spojena nejen se smutkem 
z utrpení přinášejícího smrt, ale také 
s radostí ze znovuzrození. Důležitý 
je pohled na Kristovo tělo na kříži, 
doprovázený polibkem vděčnosti. 
Františka přenáší z jednoho způsobu 
života na druhý, přenáší od svodů ko-

merce a světáctví k angažovanosti pro 
druhé. Přítomnost Ježíšova kříže vy-
tváří možnost reflexe a dialogu v srd-
ci. Ignác vyzývá k tomu, aby si me-
ditující představil před sebou Krista, 
přibitého na kříži, a poté se ptal sebe 
sama, co pro Krista dosud udělal a co 
by pro něho v budoucnu měl udělat 
(srov. Duchovní cvičení, 53). 

Setkání papeže s křížem na Lam-
peduse, vytvořeném z dřeva bárky, 
v které byli uprchlíci z Afriky, je pro 
Františka pokračování meditace hříš-
ného lidstva s trpícím tělem Kristo-
vým. Kříž se pro něj stává zjevným 
aktivizujícím symbolem povědomí 
o  utrpení a radosti všeho toho, co se 
odehrává v oblasti nelegální migrace. 
Tento kříž a další podobné předmě-
ty se staly součástí lidové zbožnosti 
spojené s dobročinností. Nyní je vy-
staven v Britském muzeu, které ho 
zakoupilo a instalovalo do expozice 
nazvané Politika svádění ke konzum-
nímu životu. Stal se totiž dokladem 
historického okamžiku, do kterého 
jsme byli vrženi.

Když se náboženství a občanská 
společnost ocitnou v dialogickém na-
pětí a začnou se vzájemně odcizovat, 
vztah mezi posvátným a politickým by 
měl být lépe studován jako výslednice 
dějinných událostí. V našem přípa-
dě by mělo jít o zkoumání toho, co je 
příčinou výsledného stavu moderní-
ho vývoje Západu. Ten se ocitá podle 
Michela de Certeau SJ (a tento autor 
současného papeže velmi ovlivnil) 
před nutností nechat se vyvést ze své 
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sebestřednosti a sobeckého zaměření 
na svoji vlastní spotřebu.

Bůh mluví důvěrně
Papež se ignaciánským způsobem ují-
má kříže z Lampedusy a činí něco po-
dobného, co učinil sv. František s jes-
ličkami. Nejedná se ani o živý betlém 
nebo o pašijovou hru, nýbrž o pokra-
čování liturgie v každodenním životě. 
Tento dotyk kříže je formou vidění 
hmatem, stává se exerciční situací, 
a proto je i meditací postavení člově-
ka v tomto světě: „Dotýkat se hma-
tem, jako např. objímat a líbat místa, 
na která osoby vstoupily, anebo kde 
se usadily, a snažit se vždycky čerpat 
z toho užitek.“ (Duchovní cvičení, 125).

Dotyk nutně provází zrak, vidění, 
pozorování, ale jde teologicky ještě 
dál než zrak: božské prochází tělem 
a teologicky se stává součástí účasti 
na Kristově vtělení, utrpení, smrti 
a  vzkříšení. Jak papež připomíná, 
Boha můžeme potkat v lehkém ván-
ku, jak o tom svědčí prorok Eliáš. 
Ignác mluví v souvislosti s hledáním 
Boha o duchovních smyslech. Poža-
duje duchovní vnímavost vůči Bohu, 
kontemplativní postoj: cítit, že člověk 
jde dobrou cestou. 

Mystický okamžik zřeknutí se úřadu 
římského biskupa Benediktem XVI. je 
vázán na středověkou německou my-
stickou zkušenost Božího zásahu do 
nitra člověka. Jan Pavel II. byl nesen 
mystickou zkušeností mesiánského 
poslání, které zprostředkovává slo-
vanská spiritualita. Vysvětlení pape-

žova postoje je možné najít v origi-
nalitě ignaciánské mystiky. Kreolská 
mystika papeže Františka není něja-
kým sebepotvrzením svého Já, je udá-
lostí setkání s Kristem v mnoha podo-
bách. Ježíš k papeži mluví důvěrně.

Boží něha
Papež František požaduje zkušenost 
dotyku s Ježíšem a objetí jeho přítom-
nosti. On sám byl takto objat, když 
vysvětluje svoji vlastní zkušenost ob-
jetí při pohledu na obraz sv. Matou-
še od Caravaggia. Něha je výsledkem 
předchozího projevu něhy. „Čím více 
se rozšiřuje odpovědnost ve službě 
církvi, tím více se musí rozšiřovat 
srdce, rozpínat se podle míry Kris-
tova srdce“ (papež František, 14. 2. 
2015). Hořící srdce je srdcem hořící 
Kristovy krve! A láska se stává činem.

Můžeme říci poněkud metaforicky, 
že Ignác se dívá dnes na svět očima 
papeže Františka. Když ve své exhor-
taci objasňuje, že láska není jen ně-
jaká emoce, ale že je třeba ji chápat 
v duchu semitského myšlení jako 
konání dobra, cituje výrok sv. Igná-
ce: „láska se musí projevovat více 
skutky než slovy“ (Duchovní cvičení, 
230). Papež k tomu dodává: „Takto 
může vyjevit všechnu svou plodnost 
a umožňuje nám zakoušet, jak blaže-
né je dávat, jaká je vznešenost a ve-
likost v darování sebe překypujícím 
způsobem, bez míry, bez vyžadování 
odplaty, prostě z potěšení obdarová-
vat a sloužit“ (Amoris Laetitia, 94).

Pavel Ambros SJ
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Ignác a eucharistie
V kanonizační bule ke svatořečení Ignáce z Loyoly se uvádí, že vynikal  

v eucharistické úctě a souvisle nabádal k častému přijímání. Až poté jsou 
zmíněny jeho další heroické ctnosti: statečnost, věrnost, laskavost a jiné. 

Výpověď takového církevního dokumentu odpovídá týmové práci  
poučených lidí rozmanitých spiritualit. 

Procházíme-li si stránky Konstitucí 
Tovaryšstva Ježíšova, na mnoha mís-
tech čteme, že je potřebné neustále 
sloužit mše za přátele, nepřátele, dob-
rodince, svěřené duše, za naši pokoru 
i velkodušnost, ke cti Pánových ta-
jemství apod. Neobstojíme před fó-
rem kritického bádání, uvedeme-li, 
že šlo o dobový zvyk anebo že se takto 
v oné době psalo. Anebo zde máme 
nanejvýš pozoruhodný fenomén: vy-
slovení slibu řeholníka před pozdvi-
ženou eucharistií.

Pokud Ignác tehdy nabádal k den-
nímu přijímání eucharistie, bylo to 
radikálnější, než kdyby měl dnes ně-
kdo po šedesátileté praxi přijímání do 
úst přejít k přijímání na ruku. „Ne-
přístojné“ a „hanebné“, uváděli jeho 
kritici. A víme z dějin řádu či inkvizič-
ních protokolů, že si kvůli tomu Ignác 
zažil horké chvíle. Takzvaná euchari-
stická kampaň v Alcalá a v Paříži již 
patří do dějin Tovaryšstva. Objevují 
se další svědectví, že Ignácovo proná-
sledování kvůli eucharistii proběhlo 
i ve Valencii, Zaragoze a Valladolidu. 

Dokonce před sorbonnskou akade-
mickou obcí byl předveden k zmrská-
ní, protože nabádal k eucharistické 
úctě – tedy nikoli za to, že dával du-
chovní cvičení v době studia, jak se 
psalo v některých pozdějších textech.

Čím žije Pán
Ignác později v řádových pravidlech 
napsal, že „Tovaryšstvo nevděčí za 
svůj vznik lidským prostředkům, 
a nemůže se jimi ani udržovat, ani 
vzmáhat, nýbrž jedině Boží milosti. 
A jedině v Boha je třeba vkládat na-
ději, že toto dílo, které sám započal ke 
své službě a chvále a na pomoc duším, 
bude také udržovat a rozvíjet. A podle 
této naděje prvním a nejvhodnějším 
prostředkem budou modlitby a mše 
svaté. Tyto se mají obětovat na sva-
tý úmysl vzhledem k přesně danému 
pořadí“ (Konstituce, X, 862).

Přirozeně Ignácův vztah k eucha-
ristii neodpovídá jen jeho přáním vy-
sloveným v textech Duchovních cvi-
čení, Deníku, rozsáhlé korespondenci 
nebo podnětům, které od něho druzí 
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osobně zaslechli, ale plyne z vlastního 
příkladu. O Ignáci jeho věrný a anga-
žovaný sekretář Polanco píše v Kroni-
ce Tovaryšstva Ježíšova, že se jezuitů 
často ptal, jak sloužili mši, kolik jich 
odsloužili za zesnulého, co při mši 
prožívají, která votivní mše jim nej-
lépe svědčí, zda mají čisté liturgické 
nádoby a podobně. Před význačnými 
událostmi řádu, např. rozlišováním 
v komunitách, volbou generála, nebo 
když bylo nutné zaujmout postoj vůči 
lidem přejícím, či nepřejícím, Ignác 
spolubratřím doporučoval: „Poslechni 
si, čím žije Pán, a on tě sám povede.“

Tu jsme u toho, co je podle znalce 
ignaciánské spirituality, velkého teo-
loga Františka Suáreze (1548–1617) 
typicky ignaciánské: „K modlitbě nás 
přivádí sám Pán.“ Slavný Karl Rahner 
(1904–1984) k tématu dodává: „Eu-
charistie není jen naše fyzické přebý-
vání při mši, ale uvědomělý vztah ke 
Kristu, projevující se celodenní pří-
tomností eucharistického Krista ve 
všem, co konáme. Ignácova eucharis-
tická úcta odpovídala tomu, co čteme 
u Jana: Kdo přijme Tělo, navěky je 
s ním spojený; oba zůstávají v sobě“ 
(srov. Jan 6,56).

Co pro tebe znamená eucharistie?

Eucharistie je pro mne především panis viatorum, posila na 
cestu, nikoliv „odměna za dobré chování“. Vždy mne popouzela 
katolická starost: kolik ještě mohu hřešit, abych mohl jít 
k svatému přijímání? Je pro mne přijetím Krista, ale také 
přijetím druhých, především těch, s nimiž přistupuji 
k společnému stolu. Je pro mne společenstvím víry a hostiny, 
sdílení přes hranice staletí, ale i přes hranice církví, výzvou 
k jednotě křesťanů, o niž prosil Ježíš při poslední večeři.  Její 
slavení dnes je pro mne bolestným připomenutím, že rozdílné 
teologické interpretace tohoto tajemství (kterým už nikdo 
kromě specialistů na dějiny teologie nerozumí) bereme vážněji 
než to, že nás spojuje jeden Kristus, jedna víra a jeden křest. Je 
pro mne lékem na mé hříchy a slabosti. Je pro mne také 
„paschou“, připomínkou exodu, tedy spojením i s lidem 
Izraele – skrze eucharistii i v nás koluje Ježíšova „židovská krev“.

Je pro mne aperitivem, „předchutí“ zaslíbené hostiny 
v nebeském Jeruzalémě. Je pro mne  výzvou, abychom 
„transsubstanciaci“ vztahovali nejen na dění na oltáři, nýbrž i na 
proměnu lidí kolem oltáře, včetně celebrujícího kněze. Liturgie 
je svatá hra, do níž je třeba všechny účastníky vtáhnout ne jako 
diváky, nýbrž  jako „spoluhráče“, „koncelebranty“.  Je pro mne 
připomínkou, že se Kristus stal pro nás chlebem, který se rozdal 
do krajnosti a nás vyzývá k témuž.

Anketa

Tomáš Halík  
teolog a sociolog
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Z druhé strany by se mělo dodat 
a upřesnit, že Ignác nepodporoval 
žádné vykolejené, natož bizarní proje-
vy „eucharistické“ úcty či nějaké pra-
podivné soukromé praktiky. V řádu se 
ani netrpěla charismatická ozvláštně-
ní. Dva důležité Ignácovy dopisy o eu-
charistii jeho současníkům v Azpeitii 
svědčí o tom, že eucharistická úcta 
sleduje Beránka tichého a pokorného.

Sestře Terezii Rejadellové, mnišce 
od svaté Kláry v Barceloně, podporo-
vatelce řádu, ale také urputné dámě, 
jež ho stála nemálo energie, například 
napsal, aby při touze po častém při-
jímání rozlišovala, zda se jedná o  ti-
chou diskrétní úctu, nebo o hlučný 
manifest, a aby na církev nenaléhala. 

Ať už byl Ignác v Manrese nebo ve 
Svaté zemi, všude kde dbal o častou 
eucharistii, pokojně se podřídil, po-
kud ji ihned nemohl přijmout. 

Eucharistická úcta
V každé době byla svátost oltářní jako 
Slunce, kolem něhož obíhají a k jehož 
středu se sbíhají jako planety všech-
na srdce ryzího života ve slunečním 
systému. Ignác však dbá o úctu osob-
ní, uvědomělou a nehlučnou. Proto 
i svým spoluobčanům v Azpeitii vřele 
doporučuje, aby když se eucharistie 
uctívá vnějším způsobem, byla srdce 
stále tichá a zkroušená.

Mnoho svědků v šetřeních při pro-
cesu jeho kanonizace, jež se konala 

Anketa

Americký jezuita a znalec východní liturgie Robert F. Taft 
v jedné ze svých knih uvádí, že když měl moskevský 

patriarcha Alexej I. definovat ruskou pravoslavnou církev, 
odpověděl, že je to: „církev, která slaví božskou liturgii“. Tato 

odpověď se však může zdát překvapivá pouze do okamžiku, 
než si uvědomíme, že i pro nás západní křesťany je 

eucharistická oběť „zdrojem a vrcholem celého křesťanského 
života“ (Lumen gentium, 11). Odpověď na otázku, co pro mne 

osobně znamená eucharistie, se tedy překrývá s otázkou, co 
je zdrojem a vrcholem mého křesťanského života.

Evangelista Lukáš vypráví o setkání dvou učedníků se 
zmrtvýchvstalým Kristem na cestě do Emauz. Tento příběh je 

nádherným obrazem setkání. Setkání církve se 
zmrtvýchvstalým Pánem při „lámání chleba“ (Lk 24,30). 

Zkušenost těch dvou učedníků se tak stává i mou vlastní 
zkušeností. Na prvním místě pro mne tedy eucharistie 

znamená setkání a setkávání – s Kristem. A je to skutečně 
zdroj a vrchol mého křesťanského života.

Petr Hruška SJ 
novokněz
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později v Manrese, dosvědčuje totéž. 
V dopise 1. října 1597 papeži Klemen-
tu VIII. se uvádí, že časté přijímání 
svátosti mělo dopad nejen na jeho 
rodný kraj, ale i na jiné části světa. 
V dopise svatému Františku Borgiá-
šovi Ignác zase píše, že v problémech 
s mocnými tohoto světa nás může za-
chránit pouze tichá a vítězná eucha-
ristie; nikoli naše šikovnost. 

Dnes již patří mezi standardní hesla 
ve slovnících z teologie, že Ignácova 
spiritualita je trojiční a eucharistic-
ká. Autor Autobiografie, zazname-
návající si Ignácovy vzpomínky, Luis 
Gonçalves da Câmara si vybavuje: 
„Když Ignác sloužil mši svatou, mí-
val také mnoho vidění; a když psal 

Konstituce, míval je velmi často. Stře-
dem duchovního života světce a jeho 
duchovních milostí, které dostával, 
byla mše svatá; k božským sdělením 
docházelo právě během mše, v pří-
pravě na ni, při oblékání parament, 
při jejich svlékání, v díkůčinění, které 
trvalo velmi dlouho.“ A jak komentuje 
Antonio Astrain v mistrovských ději-
nách Tovaryšstva Ježíšova španělské 
asistence: „Je to jen zlomek toho, co 
Ignác vlastně prožíval a o čem my 
víme.“ Dodává, že úcta samozřejmě 
neznamená, že toužíme po viděních.

A přitom paradoxně Ignác po kněž-
ském svěcení v Benátkách odložil 
o rok a půl slavení své první mše sva-
té. Taková byla jeho úcta k nejsvětější 

Anketa

Samozřejmě nejde jen o svaté přijímání, nýbrž o celé dění. 
Eucharistie je pro mne setkáním, a to setkáním s lidmi v Božím 
prostoru skrze Ježíše. Je to slavnost odvahy k sebedarování 
a také slavnost společenství, které chce tuto odvahu sdílet. 
Bohužel v našich kostelích to moc nejde, takže přicházíme ke 
společné hostině ve frontě: ona myšlenka společného stolování, 
podílu na chlebu a vínu, těle a krvi Ježíšově, se tak ztrácí. Ono 
frontové pojetí tak vytváří dojem, že si jde člověk pro něco za 
odměnu, resp. že vystát frontu si mohou jen vyvolení. 

Jiné je to, pokud se slaví eucharistie v menším prostoru a tak, 
že se všichni shromáždí kolem obětního stolu, kněz, přisluhující 
a všichni ostatní pak vytvářejí skutečně jedno společenství. 
Mizí tak onen prvek individualismu, privatizace víry 
a „soukromničení“. 

Slavení eucharistie má být vyvrcholením života církevní obce, 
tedy celého společenství. Ono společné slavení je pro mne 
velmi důležité. Ježíš byl obklopen učedníky a já věřím, že si 
i v eucharistii přeje být obklopen svými učedníky, kterými jsme 
my v konkrétní obci a na konkrétním místě. 

Mireia Ryšková 
teoložka
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Oběti! Čekal snad, aby ji sloužil v Bet-
lémě nebo v Nazaretu, kdyby dostal 
s druhy povolení jít jako poutník do 
Svaté země? V každém případě platí, 
že eucharistická úcta onoho „prota-
gonisty“ každodenního přijímání byla 
nesena vnitřním a svobodným rozpo-
ložením srdce.

Ke zralosti srdce
Připomeňme si slova, která pronesl 
Benedikt XVI. k jezuitům při jedné 
z audiencí: „Jaký Ignác je, vidíme 
v jeho duchovních synech: pokud žili 
dobře duchovní život, druhé dopro-
vázeli, stáli v popředí pastoračních 
inicia tiv a programů, teologicky pře-
mýšleli a publikovali, jde v zásadě 
o to, co se rozumí jejich eucharistic-
kou úctou. Významný je i podíl eucha-
ristického úsilí Tovaryšstva Ježíšova 
v Latinské Americe, a to již v době 
před založením tzv. jezuitských re-
dukcí v Paraguayi. Že jezuitská úcta 
k eucharistii korespondovala s tím 
nejlepším, co v dějinách spirituality 
máme, s úctou k Pánovu Srdci, od-
povídá kvalitě jejich života.“

Čestné svědectví Lva XIII. o eu-
charistickém apoštolátu Tovaryšstva 
Ježíšova patří rovněž k tomu, co je 
analýzou Ignácova dědictví v živém 
organizmu církve. Nejde o to, jak 
máme sepnuté ruce, ale co prožíváme 
uvnitř. Forma, byť důležitá, by měla 
odpovídat vnitřnímu rozpoložení: 
zralosti srdce. Ludwig Pastor v Ději-
nách papežství hodnotí eucharistic-
kou úctu jezuitů lakonicky: „Překážky 

kladené eucharistickému apoštolátu 
byly vždy dvojí – zbrklá fanatičnost 
a chlad vztahově nezralých. K obojí-
mu se vždy jezuité dokázali statečně 
postavit a jev nejen vyhodnotit, ale 
i vyhojit.“ A pokud Pius X., nazývaný 
právem papežem eucharistie, pro-
hlásí, že Ignác usiloval o zdravé há-
jení eucharistie, pak jeho sdělení jen 
oznamuje, čím Tovaryšstvo po celou 
dobu svého trvání žilo. 

Závěrem
V čem je nám tedy Ignác příkladem? 
Řekli jsme si, že je to: nehlučná a dů-
věrná zbožnost; přirozený osobní růst 
se smyslem pro autentické podněty; 
schopnost korektury a přijímání pod-
nětů od druhých; trpělivost s těmi, 
kteří dozrávají nebo se nalézají ve 
„výkyvech“; misijní ráz eucharistie – 
nezůstáváme uzavřeni v  komůrce se 
Ženichem, eucharistie nevyhledává 
prožitky; statečnost se ke Kristu eu-
charistickému přihlásit, ale také kom-
petentní znalost toho, když o eucha-
ristii hovoříme. 

Eucharistie odpovídá naplnění naší 
intimity. „Kdo má eucharistické srd-
ce, jako jeho Mistr a Pán, má v sobě 
svěžest, pružnost, tvořivost a radost,“ 
říká o Ignácovi Pedro Arrupe. Eucha-
ristický Král přichází ve Slávě. A pa-
pež František v jedné promluvě k je-
zuitským novicům zmiňuje: „Igná ci 
dobře porozumíme z pohledu eucha-
ristie; jinak by nám zůstala jen divná 
vojáckost.“

Michal Altrichter SJ
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K plnosti Pánovy oběti
Mluví uvážlivě, váží slova a nebojí se zaplout na hlubinu. Ale rád se 
zasměje dobrému vtipu a na život se dokáže dívat s nadhledem. 
Olomouckého rodáka Václava Novotného, jezuitského scholastika, který 
právě dokončuje základní studium teologie v americkém Bostonu, jsme 
se zeptali na to, co pro něho znamená eucharistie a co dalšího mu 
pomáhá na cestě osobního růstu.

Václave, co přináší myšlenka Ignaciánského roku do tvého života 
a do života komunity, ve které nyní žiješ? 

Ignaciánský rok mě vede k intenzivnější reflexi nad tím, jak mě Ignác vede 
a nakolik následuji Ignáce v pravdivém jezuitství. Nedávno jsem četl jeden 
z klasických Ignácových životopisů od Ribadeneiry, který znal Ignáce osobně 
a též sesbíral vzpomínky mnoha prvních jezuitů. Je fascinující, jak jde Ignác 
neustále dopředu. Zastavit se by pro něho bylo krokem zpět. Ignácova neutu-
chající aktivita pochází z kontemplace každého pohybu Ježíšova Srdce. Ignác 
naslouchá nejjemnějším záchvěvům Božího Srdce, každé Jeho touze a jde tam, 
kde je potřeba, kam ho Pán volá. 

V naší komunitě se prozatím Ignaciánský rok projevuje především v rozho-
vorech o projektech, které se chystají, a ve vzájemném sdílení ignaciánských 
témat, která jsou pro nás důležitá. 

V Duchovních cvičeních spojuje Ignác rozjímání o utrpení Páně 
s jeho poslední večeří. To jistě není jednoduché pro chápání dneš-
ního člověka. Jak dnes lidem přiblížit, že Kristus zemřel za spásu 
světa krvavým způsobem? 

Z diskuzí na přednáškách či různých rozhovorů vím, jak obtížné může být dnes 
hovořit o oběti. Nejčastěji se objevují dvě výtky: jedna teologická a druhá psy-
chologická. Teologové se vyhrazují vůči mechanickému chápání Kristovy oběti 
jako aktu odplaty. Opakovaně se zde zmiňuje karikovaná podoba Anselmovy 
satisfakční teorie: smrt Ježíše Krista je platbou rozhněvanému Otci za hříchy 
světa. Zadostiučinění je pak chápáno v mechanistickém smyslu jako něco za něco. 
Výtka je důležitá, pokřivuje se tak obraz milujícího Otce a oběť ztrácí rozměr 
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vztahu. Druhá překážka potom je pro mnohé psychologického rázu. Křesťan se 
stává trpitelem bez schopnosti se ozvat, pasivně přijímá, co přichází, a nedokáže 
se vymanit z patologických vztahů, ve kterých se může nacházet. 

Čteme-li však poctivě svatého Anselma nebo mystiky Božského Srdce, pro 
které je spiritualita zadostiučinění zásadní, odkrýváme, že smysl oběti je ně-
kde jinde. Oběť není nikdy abstraktním aktem chladné vypočítavosti, ale vždy 
osobní obětující se láskou Trojičního Srdce za každého konkrétního člověka. 
Jestliže někoho miluji, nepočítám křivdy a nekalkuluji, kolik mi druhý nyní 
musí splatit, abych se upokojil. Naopak, celá Trojice se na Golgotě již nevý-
slovně raduje z každé zachráněné duše! Proto zadostiučinění není možné 
chápat jako něco za něco. Boží logika přesahuje logiku lidskou. Zadostiučinění 
je intimním sdílením S/srdcí v bolesti i radosti – rozléváním Pánovy Krve 
v konkrétním skutku oběti na oltáři Pánova Srdce.

Samozřejmě do plného rozměru Pánovy oběti postupně dorůstáme. Zde, 
myslím, leží i odpověď na psychologickou výtku. Kdo odvážně následuje Je-
žíše na kříž, toho Pán také učí pravdivé oběti (posílá duchovní doprovázející, 
přátele sdílející podobné bolesti, vhodnou literaturu), i když někdy do ní 
můžeme dorůstat přes karikatury: místo toho abych něco pozitivně změnil, 
pouze sedím a naříkám, jak se nic nedaří. To však není podstatou oběti. Jestliže 
onemocním, jdu k lékaři. Když však medicína selže, trápení skrytě odevzdávám 
Pánovu Srdci. Duchovně zralý člověk o svých bolestech, se kterými nemůže 
nic udělat, nehovoří, ale raduje se, že může mít společně s Pánem účast na 
Jediné Oběti. Hluboká tajemství se nevysvětlují, ale sdílí. Od srdce k srdci. 

Křesťanství je vlastní být v Ježíši Kristu. Jak rozumíš tomu ve svém 
životě, že Kristus každého z nás volá, abychom měli účast na jeho 
oběti života a přijali v ní ukrytý Boží život do své vlastní životní 
zkušenosti?

Eucharistie je památka  
a zpřítomnění Kristovy oběti

(Foto archiv)
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Klasická zásada praví, že věrnost Pánu v maličkostech všedního dne je často 
tou největší obětí. Křesťanský heroismus všedního dne znamená, že vše, co 
přichází, to dobré i to náročné, vítezství i pády, ihned odevzdávám Kristu a obě-
tuji na oltáři Pánova Srdce. Samozřejmě čím blíž jsme Pánu, tím zranitelnější 
se naše srdce stává. Škraloupy a nánosy obranných mechanismů odpadávají, 
a my se stáváme citlivější na Ducha. V mnohém je komfortnější neustále apli-
kovat anestetika, umrtvovat srdce. Neboť potom to tak nebolí (zdánlivě), když 
si uvědomíme vlastní hříšnost, když dostáváme údery od druhých. Vlastně se 
vyhýbáme trpícímu pohledu Spasitele. Avšak kdo již jednou opravdově zakusil 
intimní sdílení radosti i bolesti s Ježíšovým Srdcem, i kdyby chtěl, sladkost 
lásky Vzkříšeného mu již nedovolí utéct.

Láska se nedá porovnat s hříchem, s ne-láskou. Láska je tvořivou plností, 
hřích je hluchou prázdnotou. Proto Ježíš neustále připomíná, že zkaženost 
duše je ničím, pokud ona duše touží oslavit a utěšit Jeho Srdce. 

 
Vím, že je to velmi intimní prožitek, ale mnohým může pomoci 
rozvinout svoje eucharistické vnímání křesťanského života. Co pro 
tebe znamená osvědčit se jako ten, kdo spolu s Kristem obětuje svůj 
vlastní život při mši svaté? Je to vůbec možné?

Jednoduchá praxe se mi velice osvědčila. Každý den si vyberu jednu konkrét-
ní věc (duši zemřelého, obtíže ve vztazích, přímluvu za někoho, kdo mě prosil 
o modlitbu), za kterou obětuji těžkosti všedního dne a kterou odevzdávám na 
eucharistickém oltáři. To mi pomáhá, jednak abych se lépe koncentroval při 
slavení eucharistie, jednak abych také plnohodnotně prožíval den. Je nádherné, 
že Ježíš touží po naší spolupráci při realizaci skrytých dějin spásy.   

Jezuité jsou známi tím, že se snaží hledat rovnováhu mezi dvěma 
nároky: vnitřním osobním životem modlitby a vnějším projevem 
zbožnosti. Ale život bez eucharistie, kterou v době pandemie pro-
žívají mnozí velmi těžce, ukazuje, jak je důležité společné slavení. 
Jak mohou obřady podpořit naši vnitřní účast na tom, co prožívá 
Bůh s námi, a co dělat, aby nám mše svatá nezevšedněla? 

Jednu z praktických věcí jsem již zmínil v předchozí otázce. Určitě další 
dobrý zvyk zmiňuje Ignác v Duchovních cvičeních: Jako poslední věc, než 
ulehneš, přečti si text, který budeš následující ráno rozjímat. Meditujeme-li 
liturgické texty daného dne a tytéž texty později slyšíme při mši svaté, má 
Duch pak větší svobodu v nás konat. Skvěle podotýká Órigenés, že stejně tak, 
jak s úctou a zbožností přijímáme eucharistii a dáváme si pozor, aby ani malý 
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kousíček neupadl na zem, podobně se máme chovat k Božímu Slovu. V Pís-
mu i eucharistii se nám dává tentýž Kristus. Pozorná meditace Písma vede 
i k hlubšímu prožívání eucharistie.   

Co ve tvém životě znamená adorace před eucharistií?
Tiše být před Pánem, adorovat eucharistického Ježíše znamená být napl-

ňován Jeho tichým pokojem. Jsou to pro mě nádherné momenty spočinutí, 
kdy starosti ustupují stranou. Pohled na eucharistii mě učí rozlišovat, co je 
v životě opravdu důležité, a co pouze hlasitě lomozí, ve skutečnosti je však jen 
nafouklou bublinou. Adorace zvnitřňuje srdce, učí naslouchání a uklidňuje 
roztěkanou mysl. Když Pána adorujeme, klaníme se mu a náš duch jásá v Du-
chu, neboť jak Ignác krásně formuluje ve fundamentu Duchovních cvičení: 
„Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil 
mu, a takto spasil svou duši.“

Památku Ježíšovy smrti neslavíme jen při mši svaté, ale také v jejím 
pokračování ve všedním dni. Čím je pro tebe eucharistie nádherná? 

Erich Przywara má ve svém krátkém spisku „Eucharistie a práce“ krásnou 
myšlenku. Zamýšlí se nad slovy evangelia: „A každý ze zástupu se ho snažil 
dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny“ (Lk 6,19). 
O kolik se tato moc stala ještě silnější, podotýká Przywara, když na kříži Ježí-
šovo Božství úplně ustoupilo, a tak dosáhlo vykoupení světa. V eucharistii je 
pro naše oči skryté Božství i lidství a právě zde Ježíšova síla dosahuje svého 
vrcholu. Tam, kde Kristus jedná nejskrytěji, tam také působí nejmocněji. To, co 
je pro svět selháním, se stává u Boha vítězstvím. To se také má stát vlastností 
eucharistické duše. Právě tato skrytá, tichá, neholedbavá Ježíšova činnost činí 
eucharistii tak nádhernou. 

Připravil Pavel Ambros SJ

Václav Novotný se narodil roku 1986 v Olomouci. Po 
gymnáziu vystudoval v letech 2006–2013 všeobecné lékařství 

na Masarykově univerzitě v Brně. Do jezuitského řádu 
vstoupil 6. září 2013. Dvouletý noviciát strávil v Ružomberku, 

kde 7. září 2015 složil první sliby. Poté studoval filozofii na 
jezuitské univerzitě Ignatianum v Krakově. V červenci 2018 
nastoupil na pastorační praxi v Praze při kostele sv. Ignáce. 

O rok později se přesunul na první cyklus teologických studií 
do amerického Bostonu.
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Rozjímání o eucharistii
V exerciciích uvádí Ignác rozjímání o utrpení Páně a o jeho poslední večeři. 
Oběť, kterou Kristus při poslední večeři přináší, představuje plnohodnotné 
symbolické znamení již nastávajícího sebeobětování na kříži.

Pán přinesl při poslední večeři 
opravdovou oběť. Ona je viditelným 
výrazem jeho oddanosti Otci, je kul-
tovním, liturgickým, proto plnohod-
notným projevem onoho stejného 
obětního smýšlení, které se o něco 
později rea lizovalo na kříži, na němž 
zemřel za spásu světa.

Eucharistie a jednota církve
Naše jednota s Kristem má své vidi-
telné zpodobnění v jednotě církve. 
Proto je eucharistie také svátostí naší 
příslušnosti k církvi, znamením, že 
jsme pojati do poslání a osudu církve. 
Kdykoli eucharistii přijímáme, zpeče-
ťujeme vždy znovu svou příslušnost 
k církvi a její nárok na nás. Ba ješ-
tě víc: identifikujeme svůj život jak 
s Ukřižovaným, tak i s jeho tajemným 
Tělem a jeho podobou v církvi.

Svátostným přijímáním Kristova 
Těla se prohlubuje naše začlenění 
do církve, která je viditelně „posta-
veným znamením“ jeho mystického 
Těla. Rozvinutí a znázornění jednoty 
tajemného skrze eucharistii je naší 
privatizující eucharistické zbožnos-
ti už sotva známé.  Snažme se, aby-

chom oživili tuto pravdu víry jak pro 
sebe, tak pro lidi, k nimž jsme poslá-
ni. Sv. Pavel píše: „Protože je jeden 
chléb, jsme my mnozí jedno tělo, ne-
boť všichni máme podíl na jednom 
chlebu“ (1 Kor 10,17). Když přijímáme 
Tělo Kristovo a jeho Krev, přijímá nás 
v podstatě církev a hlouběji do sebe 
nás začleňuje.

Nejinak to chápe eucharistická na-
uka Didaché a u apoštolských Otců. 
Kdo byl jednou přijat Kristem, ten 
může zůstat osamocen mnohem méně, 
než by to bylo jinak možné. Sv. Augus-
tin nazývá eucharistii „poutem lásky“ 
a ještě tridentský sněm zřetelně vyzve-
dá, že eucharistie je svátostí církve, její 
hodnoty a jejího spojení v lásce.

Svátost Ježíšova Srdce
Neplatí to ovšem jen všeobecně, ný-
brž se zvláštní naléhavostí právě pro 
ty lidi, kteří jsou teď a na tomto místě 
spojeni ve jménu Ježíše Krista. Velké 
církevní společenství jako nějaká „vše-
obecná láska“ je iluzí, není-li nejdříve 
už uskutečněna u docela určitých lidí.

To však v žádném případě nezna-
mená nějaký partikularismus, v němž 
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by se láska ztrácela. Eucharistie jako 
svátost Ježíšova Srdce je pramenem 
naší lásky k našim bratřím a sestrám. 
Je však také jejím odsouzením. Pro 
všechny v čase platí apoštolovo slo-
vo (1 Kor 11,29): právě svými hříchy 
proti blíženské lásce si při Pánově 
hostině jíme a pijeme odsouzení. 
Je-li a má-li být jedna církev v jed-
nom Pánově Těle a je spojena pouty 
opravdové a věrné lásky, pak to musí 
platit i pro oltářní společenství.

Kněz má specifické poslání lásky 
k lidem a spoluzodpovědnosti za je-
jich spásu. Proto má pro něho tato 
svátost lásky i větší význam. Jeho 
kněžská osobnost je nutně a zcela při-
poutána k lidem, jejichž spásu svěřil 
Bůh právě jemu. Pro tuto službu li-
dem není radikálnějšího výrazu než 
eucharistie.

Služebníci oltáře
Svým kněžským bytím jsme z vlastní-
ho životního okruhu posláni k jiným. 
Centrální osou našeho života není 

nic více než předání odkazu bratřím 
a sestrám ve jménu Páně. Máme dů-
ležité poslání, a ne pouze povolání 
odpovídající privátnímu vkusu a naší 
vlastní situaci. Naše povolání přesa-
huje vše, co se požaduje od křesťana 
jako takového. 

Křesťanský laik má projevovat péči 
o nadpřirozenou spásu vlastně jen 
tam, kde se podle životních okolnos-
tí stýká s druhými. Naše povolání je 
však zvláštní a zpečeťuje se při eu-
charistické slavnosti právě tak jako 
naše hlubší spojení s našimi bratry 
a sestrami. Prohlašuje se tu, že jsme 
poněkud více zodpovědní za jejich 
spásu.

Kristus nás povolal k tomu, aby-
chom stáli u oltáře jako prostředníci 
obce a přinášeli Bohu v oběť Boží lid, 
když v jeho jménu a ve jménu církve 
vyslovujeme přesvatá slova: „Toto je 
moje Tělo. – Toto je má Krev.“

Karl Rahner SJ
Z knihy Rozjímání podle  

Exercicií sv. Ignáce

Ignác spolubratřím 
doporučoval, aby 

naslouchali tomu, čím Pán 
žije, a nechali se vést 

 (Foto archiv)
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Bohaté zdroje naší naděje
Zatímco v prvním Tovaryšstvu přicházeli do noviciátu na našem území 
mladíci z Britských ostrovů, například Angličan sv. Edmund Kampián nebo 
Skot sv. Jan Ogilvie, současný český novic své první krůčky řeholní formace 
tráví v anglickém Birminghamu. Spolu s ním je tam i český jezuita Pavel 
Bačo, kterému jsme položili několik otázek.

Pocházíš z Valašska, z tradičního křesťanského prostředí. Jak vzpo-
mínáš na své první krůčky ve víře?

Měl jsem to štěstí vyrůstat v katolické rodině a živé, aktivní farnosti v Brumo-
vě-Bylnici. Zahrnovalo to i výuku náboženství, která tehdy v osmdesátých 
letech probíhala od druhé do sedmé třídy. V roce 1984 působil půl roku v naší 
farnosti P. Pavel Ambros SJ. Tehdy jsme ovšem nevěděli, že je jezuita. Věnoval 
se hodně dětem, ministrantům a mládeži. Po něm převzal štafetu P. František 
Pěnčík, který pracoval v naší farnosti osm let a který také hodně energie in-
vestoval do dětí a mládeže. Shromáždil velkou skupinu ministrantů, v jednu 
dobu nás na seznamu v sakristii bylo až padesát.

Krátkou dobu od roku 1990 do roku 1992 jsem byl aktivní i ve skautském 
oddílu, který v naší farnosti fungoval. Rodina, ministrování, skauting, život 
farnosti – to všechno vytvářelo společenství, díky kterému jsem mohl prohlu-
bovat svou osobní víru a duchovní život.

A co tě přivedlo do jezuitského řádu?
Zmíněný pater František Pěnčík udělal po roce 1990 ve farnosti reklamu 

duchovním obnovám vedeným jezuity na Sv. Hostýně. Zúčastnil jsem se dvou 
těchto obnov. Jednu vedl pater Josef Tichý SJ, rok nato jsem absolvoval další 
u patera Roberta Kunerta SJ. Zaujal mě a vyhovoval mi tento způsob modlitby, 
duchovní cvičení svatého Ignáce.

Tehdy se ve mně zrodila otázka, proč bych se nemohl stát knězem, a jaksi 
přirozeně s tím spojená další, proč to nezkusit v jezuitském řádu. Impono-
vala mně spiritualita, která se snaží hledat a nacházet Boha ve všech věcech, 
a důkladná cesta vzdělávání u jezuitů. Vedlo to k tomu, že 31. srpna 1992 jsem 
nastoupil do jezuitského noviciátu. Tehdy se ještě nacházel na Sv. Hostýně, 
ale krátce nato se přestěhoval do Kolína.
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Dlouhé roky ses věnoval pastoraci vysokoškoláků. Čím tě tato zku-
šenost obohatila?

Setkávat se s vysokoškoláky, s jejich elánem, nadšením, upřímnou vírou 
a činorodostí – už to přirozeně představuje „bohatství“. Při této pastoraci mě 
provázela radost a útěcha z toho, že jsem je mohl doprovázet, že jsem mohl 
být nablízku těm, kdo objevovali víru v Boha nebo se v ní prohlubovali, ať už 
to byli katechumeni nebo biřmovanci. Velmi cenná byla pro mě zkušenost 
týmové práce s radami Vysokoškolského katolického hnutí v jednotlivých 
městech i na celorepublikové úrovni v rámci VKH ČR.

Jaká jsou podle tebe specifika této služby?
Jde především o doprovázení a podporu vysokoškoláků v jejich aktivním 

zapojení se jak do vnitřního života církve a do služby společenství, tak do 
evangelizace skrze jejich přítomnost na fakultách, kolejích, na místech nepo-
znamenaných evangeliem.

Postupně jsi vystřídal všechna tři města, kde jezuité ve vysoko-
školské pastoraci působí: Olomouc, Brno i Prahu. Odvážil by ses 
s odstupem času tato místa porovnat?

V Olomouci jsem působil v letech 2003 až 2011, v Brně jsem se ocitl dvakrát – 
poprvé v letech 1996 až 1998 a podruhé 2012 až 2016, v Praze jsem pobýval 
mezi lety 2016 a 2020. Zažil jsem každé místo takříkajíc v jiné historické 
epoše, vezmeme-li v úvahu, že každých pět let se obmění generace studujících 
vysokoškoláků. I pokus o srovnání bych vnímal jako neobjektivní. Každé místo 
má svou jedinečnost, svůj místní charakter a spíše zde pro mě vyniká to, co je 
všechny spojuje: odvaha mladých lidí vystoupit ze svého soukromého světa 
a  dát svůj čas a talenty k dispozici pro službu druhým.

Nyní ses musel přesunout do Spojeného království. Vysvětlil bys 
našim čtenářům, jak k tomu došlo?

Pater provinciál mě jmenoval novicmistrem českého a slovenského novi-
ciátu od 1. srpna 2020 a původně jsem měl s novici začít v sídle noviciátu 
ve slovenském Ružomberku. Byl tady ovšem požadavek z naší římské kurie, 
abych absolvoval několikaměsíční formaci po boku zkušeného novicmistra 
v některém z evropských noviciátů. Zároveň došlo k tomu, že počet noviců 
v červenci v Ružomberku klesl na nulu a v září měl nastoupit pouze jeden 
kandidát z České republiky. Aby kandidát mohl mít solidní komunitní a já 
novicmistrovskou formaci, bylo během léta rozhodnuto vzhledem k jazyko-
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vým možnostem a díky pohostinnosti britské provincie, že se přesuneme do 
jezuitského noviciátu v Birminghamu. A tak se stalo, že jsem s novicem Pavlem 
už 2. září 2020 odletěl do Spojeného království.

A jak je to s naším noviciátem v současné době?
Generální představený dopisem z 26. května 2021 oznámil své rozhodnutí, 

že mohou být nadále čeští a slovenští novicové posíláni do noviciátu v brit-
ském Birminghamu. Následoval dekret, kterým byl kanonicky zrušen novi-
ciát v Ružomberku. Čeští a slovenští novicové tedy budou nadále formováni 
v Birminghamu, kde je bude duchovně doprovázet britský novicmistr Simon 
Bishop. Já ve Spojeném království zůstanu jako jeho asistent.

Když se ohlédneš za tím uplynulým obdobím, které jsi strávil na 
Britských ostrovech, jak bys tento čas shrnul?

Zatím to byla úžasná zkušenost komunitního života. Je nás zde celkem devět, 
z toho čtyři novicové a pět jezuitských formátorů. Co se týče národností, tak tu 

Pavel Bačo SJ (na snímku vpravo) s britským novicmistrem Simonem Bishopem SJ (Foto archiv)
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máme čtyři – britskou, irskou, holandskou a českou. Navzdory všem rozdílům 
panuje velmi dobrá atmosféra. Stmelující pro nás byla zkušenost stěhování 
celého noviciátu z jihu Birminghamu do arcibiskupského semináře na sever 
na konci září loňského roku (kvůli přestavbě staré noviciátní budovy).

Spolu s britským novicmistrem Simonem Bishopem SJ jsme v říjnu a listo-
padu mohli doprovázet novice v jejich třicetidenních exerciciích v severním 
Walesu, což byla i pro mě vydatná duchovní strava. Společně prožité Vánoce 
i společné online kurzy o spiritualitě a historii Tovaryšstva v uplynulých měsí-
cích jen napomohly tomuto stmelení komunity. Ve vhodnou dobu se navzdory 
lockdownu uskutečnila také pastorační praxe našich noviců v Londýně. Celkově 
jsem velice vděčný za tyto požehnané měsíce ve Spojeném království.

Kde ty sám, zvláště v dnešní nelehké situaci, hledáš a nacházíš 
naději?

Zdrojů naděje je celá řada. Je to samozřejmě modlitba, zvlášť modlitba díků 
za dobré věci života, které jsem přijal. Potvrzuje se mi také znovu a znovu, 
že četba Písma svatého je nenápadným, ale stálým zdrojem útěchy a pokoje. 
Zároveň velkým povzbuzením a vzpruhou je vidět laskavost těch, se kterými 
se setkávám, byť je to třeba někdy jen prostřednictvím skypu nebo zoomu.

Připravil Jan Regner SJ

P. Pavel Bačo SJ (* 1974, Brumov-Bylnice) do jezuitského 
řádu vstoupil v roce 1992. Po dvouletém noviciátě studoval 

filozofii v Mnichově. V letech 1996−1998 vykonal svou 
pastorační praxi v Brně. V roce 1998 zahájil v Dublinu 
studium teologie, které v letech 2001−2003 završil na 

univerzitě v Londýně. V letech 2003−2011 působil 
v Olomouci jako studentský kaplan. V letech 2011−2012 

absolvoval třetí probaci v irském Dublinu. Do provincie se 
vrátil na jaře roku 2012 a byl poslán do Brna, kde až do 

roku 2016 působil jako rektor jezuitského kostela 
a vysokoškolský kaplan. Poté byl až do roku 2020 rektorem 
kostela sv. Ignáce v Praze, později převzal i úlohu superiora 

komunity. Od srpna 2020 je novicmistrem společného 
noviciátu České a Slovenské provincie. 
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Mezi starým a novým světem
Otec Claudio Paul je brazilský jezuita, který v současné době pracuje na 
generální kurii Tovaryšstva Ježíšova jako jeden z poradců generálního 
představeného. Je zejména regionálním asistentem pro jižní část Latinské 
Ameriky. Položili jsme mu několik otázek na téma jezuitské minulosti  
a současnosti v uvedené zeměpisné oblasti.

Když se řekne „jezuité“ a „Latinská Amerika“, člověku se vybaví 
slavný film Misie režiséra Rolanda Joffé. Co v tehdejší době pobízelo 
jezuity jít až do těchto vzdálených končin světa?

Prvotní touhou sv. Ignáce a jeho společníků byla cesta do Jeruzaléma, aby 
tam „strávili život ve službě duším“. Kvůli nepříznivým okolnostem se ale 
tento projekt nemohl uskutečnit, a tak se v roce 1538 rozhodli dát k dispozici 
papeži, „aby je poslal tam, kde usoudí, že to bude k větší slávě Boží a k užitku 
duší“. Již brzy nato začaly různé misijní výpravy. Svatý František Xaverský byl 
v roce 1540 poslán do Indie. První skupina jezuitů přijela do Brazílie v roce 
1549, malá skupina jezuitů se v roce 1555 vypravila do Etiopie. V roce 1567 
přišli jezuité do Peru a roku 1572 do Mexika. Nepochybně je pobízela služba 
evangeliu. Během konání duchovních cvičení sv. Ignáce všichni věnovali dlou-
hý čas rozjímání o povolání Krista a o účasti na jeho poslání, což je přivedlo 
k tomu, aby nabídli svůj život jako spolupracovníci Kristova poslání, které jim 
svěřil nebeský Otec, aby přinášeli radostnou zvěst do celého světa.

Známé jezuitské redukce již patří do historie, přesto ale určitým 
způsobem jejich existence pokračuje a je přítomná v různé činnosti 
dnešních jezuitů. Co je podle vás klíčem této kontinuity?

Ve skutečnosti nejsou redukce jen něčím v minulosti. I když je dnes situace 
v mnohém odlišná od tehdejší doby, stále existují domorodá katolická spo-
lečenství, která jsou živým svědectvím, že je tu přítomná síla onoho ducha, 
který redukce inspiroval. Je to vidět například v oblasti Chiquitanie na západě 
Bolívie nebo v oblasti Mojos v bolivijské Amazonii. Zejména v této poslední 
oblasti se udržují liturgické tradice, hudba, výtvarné umění i forma samosprávy 
mojeňského národa, které navzdory tomu, že již uplynulo 400 let, stále v sobě 
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nesou stopu jezuitských redukcí. Dokonce i dialekty mojeňského jazyka se 
jmenují „ignaciano“, „javeriano“ a „trinitario“ podle původních patrocinií 
jednotlivých redukcí. Tovaryšstvo Ježíšovo s podporou mnoha osob a institucí 
spolupracuje ve službě víře a v podpoře spravedlnosti v dialogu s různými kul-
turami a náboženskými tradicemi domorodých národů Latinské Ameriky, jak 
v amazonské oblasti, tak i mezi Mapuči v Chile, mezi Rarámuri (Tarahumary) 
a Tzeltaly v Mexiku, mezi kmeny Kečua v Andách a Guaraní na jihu Bolívie.

Od misionářů v Orientu až po ty na jihu amerického kontinentu 
dosvědčují jezuité své přátelství s Ježíšem tím, že nejednají jako 
dobyvatelé, ale v oblastech, kam jsou posláni, prosazují inkulturaci 
evangelia. V čem taková inkulturace spočívá?

Kromě toho, že se musí naučit jazyk místních obyvatel, je důležité, aby po-
chopili způsob vyjadřování, tedy určité vidění světa a to, jak se vyjadřuje ve 
výtvarném umění, v hudbě, v mýtech, v rituálech, v uspořádání společnosti 
a ve způsobu práce. Vždy se vychází z přesvědčení, že Duch Boží je již přítomen 
v každém člověku a že stejně působí i v každé lidské kultuře. Jde tedy o to, 
hledat a nacházet stopy a znamení, které je možné výslovněji vysvětlit ve světle 

Brazilský jezuita Claudio Paul na návštěvě Peru (Foto Noticias Jesuitas) 
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Ježíšovy radostné zvěsti. Nedávná synoda o Amazonii zdůraznila důležitost 
inkulturace a papež František také připomenul tzv. zairský ritus, zavedený 
pro liturgii církve v Kongu, jako zářivý příklad ukazující „slibnou cestu“ i pro 
kultury Amazonie. Inkulturace se ovšem nemá týkat jen liturgie, i když je pro 
život církve ústřední, ale má se zabývat také oblastmi koinonie (společenství) 
a diakonie (služby), tedy služeb v církvi a způsobů, jak se žijí, uspořádání života 
komunit a různých typů apoštolátu a způsobů hlásání Božího slova.

Když se dnes podíváme na území Latinské Ameriky, zaujme nás ig-
naciánské hnutí Fe y Alegría (Víra a radost), které je v současnosti 
velmi aktivní při doprovázení mladých. Jaké vzdělávací nástroje 
nabízí novým generacím, aby proměnili svět v lepší místo?

Hnutí Fe y Alegría vzniklo v Latinské Americe a nyní je přítomno také 
v Evropě, Africe a Asii. Všechno začalo velmi nenápadně jako malé semínko, 
které vzešlo ze spolupráce jezuity otce Vélaze a manželů Abrahama a Patricie 
Reyesových v chudé čtvrti Caracasu. Tento manželský pár se dozvěděl, že otec 
Vélaz toužil založit školu, proto mu nabídli svůj dům, který právě dostavěli, 
aby se v něm zřídila malá škola pro děti, které by jinak neměly možnost chodit 
na vyučování. Když přesvědčovali otce Vélaze, aby přijal tuto jejich velkorysou 
nabídku, Abraham mu řekl: „Pokud budu mít tento dům pro sebe, bude do-
movem jen mé ženy a mých osmi dětí. Když z něho ale uděláme školu, stane se 
domovem všech dětí ve čtvrti.“ Tento prostý, ale dojemný začátek prozrazuje 
mnoho o duchu, který oživuje toto hnutí: je to pozornost vůči opravdovým 
potřebám chudých, spolupráce s lidmi dobré vůle a sázka na sílu těch nejslab-
ších. Takovýmto způsobem Fe y Alegría nabízí znevýhodněnému obyvatelstvu 
možnost budovat projekty společenské proměny na základě křesťanských 
hodnot spravedlnosti, spoluúčasti a solidarity, aby děti, dospívající i mladí lidé 
spolu se svými rodinami měli možnost rozvinout vlastní schopnosti a mohli 
společně čelit situacím, které plodí nespravedlnost, chudobu a vyloučení.

Obrázek misionáře obvykle představuje „dělníka na konci světa“. 
Když ale máme na mysli rozličné činnosti Tovaryšstva, vybaví se nám 
také postava „misionáře blízkosti“. Jaký je váš názor na tuto věc?

Pokud prvním obrázkem, který nám vytane na mysli, když se řekne „misio-
nář“, jsou daleké země, tak myslím, že to už neodpovídá dnešní skutečnosti. 
Opravdu, i když určitě ještě existují misijní území ve vzdálených oblastech, 
které čekají na první hlásání evangelia, tak existují také jiné skutečnosti, kte-
ré jsou nám velmi blízké a o kterých je také třeba přemýšlet jako o misijním 
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území. Je to svět mladých lidí, dále akademický a vědecký svět (bioetika, 
antropologie), okrajové čtvrti velkých měst a samozřejmě také nová realita 
virtuálního světa, který je plný výzev.

Když se zastavíme u vaší osobní zkušenosti, byla jednou z jejích 
významných etap Kuba. O kterou z mnoha vzpomínek byste se 
chtěl podělit?

Po úspěchu kubánské revoluce roku 1959 zůstala církev jednou z mála auto-
nomních institucí, kdežto všechen život této země ovládla komunistická strana. 
Nebylo lehké přežít v těchto podmínkách. Protože katolická společenství byla 
jen menšinou, přinutilo je to k vynalézavosti, jak vytrvat na cestě, přičemž 
důležitou roli hrála vzájemná solidarita. Aby bylo možné vypořádat se s čet-
nými překážkami té doby, objevili kubánští katolíci, že je nutné prohloubit 
povědomí o vlastní víře. Proto musím uznat, že průměrný kubánský katolík 
má vyšší úroveň formace ve víře, než jakou jsem potkal jinde. Vzpomínám si 
třeba na jedno setkání katechetů, při kterém farář položil vtipným způsobem 
otázku, jaký je rozdíl mezi „imanentní Trojicí“ a „ekonomickou Trojicí“. Jeden 
z katechetů na ni bez potíží odpověděl naprosto dostatečným způsobem a vel-
mi trefně to vysvětlil. Zkrátka bych řekl, že kubánská církev je v zásadě církví 
prorockou. Pouhá vytrvalost ve víře jí dovoluje stavět se do role autentického 
svědka uvnitř společnosti. Je to církev, která přes nemálo těžkostí nepřestala 
ohlašovat evangelium a věnovat zvláštní pozornost slabým a potřebným.

Připravil Marco Russo
Z L’Osservatore Romano (22. 1. 2021)

přeložil Petr Havlíček SJ

Církev by měla být vždy 
nablízku potřebným, 

domnívá se jezuita 
Claudio Paul  

(Foto Noticias Jesuitas) 
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K mystické knize lásky

Luisa Karczubová
Blahoslavenství. Mystická kniha 

Lásky Ježíšova otevřeného Srdce 
Refugium, Olomouc 2020
ISBN: 978-80-7412-389-4

K Kniha o blahoslavenstvích 
odpovídá dlouholeté činnos-
ti autorky ve výuce na teolo-

gické fakultě a při formování lidí 
v jezuitské spiritualitě. Nakladatel-
ství ji v rámci své produkce považuje 
za bestseller.

Předkládá tematiku osmi blahosla-
venství jako rysů Ježíšova Srdce, jež 
je nablízku lidskému srdci a takto se 
mu přímou cestou dává. Jelikož Boží 
Srdce je živým středem nebe i země, 

také jeho projevy v blahoslavenstvích 
tvoří největší hlubinu tajemství, ze 
které vše ostatní vychází a dává nám 
východisko: například užitečné rady, 
jak se máme chovat při setkávání se 
„zamotanými“ hodnotami všedního 
dne. „Žehnáme-li těm, kdo si to neza-
slouží, Pán jim odpouští v tom smy-
slu, že na ně hledí s milosrdenstvím. 
Dostávají jakoby eucharistickou 
ochranu, posilu, výživu, šanci: nachá-
zejí ‚světlo‘, které jim svítí z našich 
srdcí,“ radí nám autorka ve své knize.

Blahoslavenství jsou nahlížena 
v různých souvislostech, tak jak 
o nich svědčí v tradici církve mysti-
ka – svobodná rovina poznání – a jak 
působí mezi Srdcem Boha a člověka 
i ve stvoření. Kniha je syntézou nejno-
vějšího bádání, zároveň s tradičními 
texty zejména východních a západ-
ních mystiků, kteří otázku blahosla-
venství nahlíželi rovněž v ikonografic-
kých souvislostech, v „teologii barev“.

Kniha má půvabnou literární mlu-
vu, je užitečná pro praktickou medi-
taci, při rozlišování a pro orientaci 
v duchovním životě.

Pavel Ambros SJ
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Anotace

Papež František
Eucharistie – srdce církve.  

Promluvy o mši svaté 
Karmelitánské nakladatelství, Praha 2020

Kniha je sbírkou katechezí papeže 
Františka na téma eucharistie, jež 
zazněly během tradičních generálních 
audiencí. Papež ukazuje, že pro náš 
plnější, živý vztah s Bohem je zásadní 
dobře porozumět mši svaté a jejím 
jednotlivým částem. „Na mši nepři-
cházíme, abychom Bohu něco dávali, 
ale abychom od něho přijímali, čeho 
je nám opravdu zapotřebí,“ říká řím-
ský biskup František. Vyzývá k tomu, 
abychom se k tomuto skutečnému 
setkání se zabitým a vzkříšeným Je-
žíšem nechali přitahovat. „Ať náš ži-
vot vzkvétá jako Velikonoce – květy 
naděje, víry a dobrých skutků. Kéž 
k tomu nacházíme sílu v eucharistii, 
ve spojení s Ježíšem.“ Knihu doplňují 
podněty Radka Tichého.

Michela Fontana
Matteo Ricci. Jezuita v Číně

Dauphin, Podlesí 2021

Kniha líčí životní dobrodružství 
Mattea Ricciho (1552–1610), jezuit-
ského misionáře, který jako první 
Evro pan pobýval v Říši středu. Oplý-
val silnou osobností a výjimečnou 
pamětí, ovládal dokonale čínskou 
řeč a stal se i prvním překladatelem 
děl klasického čínského kánonu do 
latiny, prvním zprostředkovatelem 
čínské kultury Západu. V této velmi 
důkladné biografii se autorce, uznáva-
né historičce vědy, podařilo shrnout 
důležité peripetie nekonečné cesty, 
kterou Li Madou, jak je Ricci čínsky 
nazýván, v čínské zemi a  kultuře na 
konci významné dynastie Ming pod-
nikl. Možná nejzajímavější je otázka, 
nakolik nám Ricciho poznatky mohou 
pomoci pochopit dnešní Čínu. 
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Osud jezuity Vendelína Javorky
Každá místní církev si jako drahokam uchovává památku svědků, kteří 
neváhali obětovat svůj život pro svoji víru. Takovým svědkem je i slovenský 
jezuitský kněz Vendelín Javorka (1882–1966), který se slovy Rajmunda 
Ondruše SJ dostal z obce Černová do Žiliny přes Řím, Šanghaj a gulag. 
Místem jeho posledního odpočinku je Žilina, kde prožil posledních jedenáct 
let svého života a stal se duchovním otcem mnohým lidem, dodával jim 
naději a zvěstoval evangelia.

Díky spolupráci žilinské diecéze 
a jezuitského řádu vznikla myšlen-
ka zahájit proces blahořečení tohoto 
slovenského kněze. Provinciál sloven-
ských jezuitů pověřil profesora Teo-
logické fakulty Trnavské univerzity 
Miloše Lichnera, aby začal pracovat 
na přípravě procesu. V roce 2019 
pak žilinský biskup Tomáš Galis po-
věřil mne, abych se podílel na šíření 
úcty a odkazu této osobnosti mezi 
širokou veřejností a napsal jeho bio-
grafii. V dalších letech se konalo na 
mnohých místech několik sympozií 
a konferencí. Také díky médiím se 
daří představit otce Javorku široké 
veřejnosti.

Na podzim tohoto roku se má v jeho 
rodné obci Černová konat konference 
a odhalení památné tabule a busty na 
místě, kde stál jeho rodný dům. Záro-
veň se připravuje divadelní hra, kte-
rá přiblíží jeho život na divadelních 
prknech. Slovenští jezuité už vydali 

tři knihy, které vznikly z Javorkových 
poznámek a duchovních cvičení. Za-
interesovaný čtenář tak může pood-
krýt jeho bohatý duchovní život.

Kaplanem na frontě
Vendelín Javorka se narodil 15. října 
1882 v Černové (dnes část Ružom-
berku) jako nejstarší z deseti dětí 
ve zbožné rodině, která po matčině 
straně byla příbuzná s jiným význam-
ným rodákem, Andrejem Hlinkou 
(1864–1938). V roce 1903 vstoupil 
v Trnavě do Tovaryšstva Ježíšova. 
Humanitní a teologická studia absol-
voval v jezuitských institucích v Kalo-
či a Innsbrucku, kde byl také 15. srpna 
1915 vysvěcen na kněze.

Během 1. světové války byl kapla-
nem na frontě. Vyznačoval se hrdin-
skou službou a ve službě vojákům se 
nezřídka vystavoval nebezpečí smrti. 
Byl nablízku i věřícím vojákům ji-
ných křesťanských denominací, což 
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v tomto období ještě nelze chápat jako 
prostý projev ekumenismu, protože 
o něm se v církvi začalo diskutovat 
až díky 2. vatikánskému koncilu. Po 
návratu z fronty působil až do roku 
1925 jako představený jezuitské ko-
leje v Bratislavě a redigoval časopis 
Posel Božského Srdce Ježíšova.

Prvním rektorem Ruské koleje
Zásadní změnou v jeho životě byl rok 
1925, ve kterém ho generální předsta-
vený jezuitského řádu Włodzimierz 
Ledóchowski povolal na žádost pape-
že Pia XI. do Říma a dal mu na starost 
výstavbu nové instituce pro formaci 
kněží, kteří se připravují na své půso-
bení v sovětském Rusku. Javorka byl 
pro tento úkol mimořádně jazykově 
vybaven: ovládal latinu, maďaršti-
nu, němčinu, italštinu, francouzšti-
nu a ruštinu. Brzy nato přijal spolu 
s chorvatským jezuitou Stjepanem 
Sakačem byzantský obřad, a získal tak 
další předpoklady pro službu, kterou 
mu svěřil papež v připravované Rus-
ké koleji. Stal se také jejím prvním 
rektorem v letech 1929–1934. Nebyl 
ovšem jen představeným, ale přede-
vším duchovním otcem všech studen-
tů, kteří se tam tehdy připravovali na 
své poslání, převážně do zemí SSSR.

I Javorkovi se roku 1934 splnil jeho 
sen, když byl poslán na Dálný východ 
do mandžuského Charbinu a později 
do Šanghaje. Po této misijní zkuše-
nosti byl povolán na dva roky zpět na 
Russicum, kde byl vicerektorem až 

do roku 1941. Pak začala jeho zásadní 
životní zkušenost, která ho provedla 
třinácti sovětskými gulagy zpět na 
Slovensko, do Žiliny, kde svůj život 
definitivně odevzdal do Božích rukou. 

Přes gulagy zpět do vlasti
Do roku 1944 spravoval Javorka řec-
kokatolické farnosti v tehdejší Buko-
vině. Po obratu ve válce byl postupují-
cí Rudou armádou zajat a odvlečen do 
SSSR, kde byl odsouzen jako špion na 
deset let pracovních táborů, většinou 
na Sibiři a za polárním kruhem. Toto 
období těžkých prací podlomilo jeho 
zdraví a až do konce života pak trpěl 
mnoha chorobami.

Přesto zůstal i v těchto podmínkách 
především knězem, modlil se, po-
máhal jiným spoluvězňům a v rámci 
možností sloužil mše, i když se tím 
vystavoval riziku dalšího trestu. Jak 
vzpomínají přímí svědci, pro slavení 
mše místo nedostupného vína použí-
val těžko získané hrozinky. Celebro-
val pak v nočních hodinách na svém 
slamníku. Vězni, kteří o tom věděli, se 
v tichosti soustředili a tak byli účastni 
svatých tajemství i v těchto nehostin-
ných podmínkách. 

Začátkem února 1955 ho z hospice 
nedaleko Moskvy po procesu repa-
triace propustili a 22. dubna přijel 
do Žiliny k svému bratru, který se 
za něho zaručil, i když neměl nárok 
na důchod. Javorkova rodina nebyla 
bohatá, ale rozhodla se, že se o něho 
postará, a proto ho úřady nevnímaly 
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jako parazita. Nikdy mu však nedovo-
lily veřejně sloužit mši. Jeho dni měly 
pevný řád. Vstával před půl pátou 
ráno, odsloužil soukromě mši a po ní 
ještě chodíval na jednu mši do farního 
kostela (dnešní katedrála).

V roce 1965 se dožil dvou výročí: še-
desát let vstupu do řádu a padesát let 
od kněžského svěcení. Při řeholním 
výročí mu poslal blahopřání v latině 
tehdejší generální představený jezui-
tů Jean-Baptiste Janssens. V žilin-
ském bytě u své neteře Olgy Révayové 
pak bydlel až do své smrti 24. března 
1966. Pohřeb se uskutečnil ve farním 
kostele v Žilině v sobotu 26. března 
1966. Na pohřbu bylo mnoho lidí, 
kteří ho během jeho desíti žilinských 
let poznali. Jeho tělo je pochované na 
žilinském hřbitově. 

Konec životní pouti
I když si na hrob přál jen jednodu-
chý dřevěný kříž, akademický sochař 
Alexander Trizuliak na přání Javor-

kových přátel nakonec vytvořil mo-
derní náhrobek: rozdělený obdélník 
protíná kříž, což vyjadřuje myšlen-
ku sjednocení křesťanského Západu 
a Východu.

Vendelín Javorka byl 1. listopadu 
1990 prokuraturou SSSR čtyřiadva-
cet let po své smrti v plném rozsahu 
rehabilitován. Podobný osud pro-
žil i známý americký jezuita Walter 
Ciszek. Také on byl zajat, odsouzen 
a dlouho žil v sovětských gulazích. Po 
návratu do USA však na rozdíl od Ja-
vorky mohl žít svobodně a věnovat se 
přednáškové činnosti. Otec Vendelín 
se sice také vrátil do své vlasti, avšak 
de facto žil v domácím vězení. Byl ne-
ustále pod dohledem StB.

Pro všechny, kteří si na něho vzpo-
mínají, byl člověkem opravdu vý-
jimečným, vždy ochotným pomoci 
a posloužit nejen jako kněz. I proto 
věřme a modleme se, aby mohl co nej-
dříve začít proces jeho blahořečení.

Ivan Moďoroši

Slovenský jezuita Javorka 
byl Rudou armádou zajat 
a odvlečen do SSSR, kde 
byl odsouzen za špionáž 
na deset let pracovních 
táborů  
(Foto archiv) 
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P. František Lízna SJ
11. 7. 1941–4. 3. 2021

Narodil se v Jevíčku. V devatenácti 
letech byl na sedm měsíců vězněn 
v Jáchymově za hanobení sovětské 
vlajky, protože nemohl snést ne-
spravedlivé zatýkání těch, kdo ne-
chtěli vstoupit do družstva. V letech 
1960–1962 pracoval ve zbrojovce 
a jako „kulisák“ v brněn ském Janáč-
kově divadle. Když po vojenské službě 
pracoval jako dělník v cukrovaru, byl 
uvězněn podruhé za pokus o nedovo-
lený přechod státních hranic. Pozdě-
ji působil jako ošetřovatel v ústavu 
pro mentálně postižené na Velehra-
dě, kde se setkal s jezuity. Právě zde 
objevil svou touhu sloužit bližním 
a Bohu. To vedlo k jeho rozhodnutí 
vstoupit do jezuitského řádu. Možné 
to bylo v době uvolnění během praž-

ského jara, do noviciátu tedy vstoupil 
28. dubna 1968.

Rok pak strávil v jezuitské koleji 
v Londýně a v řádovém domě v Ra-
kousku. Poté se vrátil do Českosloven-
ska a v letech 1969–1974 absolvoval 
bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. 
První sliby složil 15. srpna 1972 v Hos-
timi u Moravských Budějovic a na 
kněze byl vysvěcen 28. června 1974 
v Litoměřicích biskupem Františkem 
Tomáškem. Nedostal však státní sou-
hlas ke kněžské službě, pracoval tedy 
dál jako sociální pracovník. V roce 
1977 patřil mezi první signatáře Char-
ty 77 a byl za to opět uvězněn. I díky 
tomu se však setkal a spřátelil s Václa-
vem Havlem. Celkem byl vězněn pět-
krát, mimo jiné i za šíření samizdatu 
a tisk letáků o politických vězních. 
Spoluvězni si ho vážili, což potvrzuje 
krátká báseň Ivana Martina Jirouse: 
„Jestli mě ještě po páté, nedopusť, 
Bože, líznou / dopřej mi aspoň ve 
vazbě / setkání s Františkem Líznou.“ 

Po listopadu 1989 se stal rektorem 
jezuitského kostela v Brně, kde půso-
bil do roku 1995. Staral se o nemocné, 
Romy, vězně a bezdomovce. Poslední 
sliby složil 31. července 1993. Dále pů-
sobil jako vězeňský kaplan na Mírově 
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a bydlel na faře ve Vyšehorkách, z kte-
ré brzy utvořil útočiště bývalých vězňů, 
bezdomovců a Romů. Byl známý také 
jako poutník. Na pěších poutích, mimo 
jiné do Santiaga de Compostela, ušel 
tisíce kilometrů. Před jednou z nich 
mu lékaři diagnostikovali zhoubný ná-
dor, přesto se na cestu vydal a během 
pouti se z nemoci uzdravil. O zkuše-
nostech z cest napsal několik knih, kte-
ré jsou jakýmisi duchovními cestopisy. 
Je rovněž autorem několika knižních 
překladů z angličtiny.

Byl nositelem několika významných 
ocenění: Z rukou prezidenta Václava 
Havla mu byl propůjčen Řád Tomá-
še G. Masaryka za vynikající zásluhy 
o rozvoj demokracie a lidských práv 
(2001), byl také laureátem Ceny 
Františka Kriegla za práci ve vězeň-
ství (2003), Ceny Celestýna Opitze 
za péči o nemocné a potřebné (2013) 
a Ceny Paměti národa (2017). V roce 
2020 mu bylo uděleno významné 
maďarské ocenění: Cena Jánose Es-
terházyho, která se uděluje za šíření 
duchovního odkazu politika, který se 
stal obětí komunistického žaláře. 

Byl oblíbeným duchovním dopro-
vázejícím a vyhledávaným učitelem 
modlitby. Nabízel zejména ignacián-

ské exercicie. Byl známý svou velkory-
sostí, překvapivě i k lidem, kteří kvůli 
svému světonázoru stáli v opačném 
táboře. Jeho obětavost, s jakou sloužil 
potřebným, byla heroická. Byl laskavý 
i k těm, kteří prokazatelně zneužívali 
jeho dobrotu, a ochotně jim odpouštěl 
jejich selhání. 

Na sklonku života trpěl vážnými 
zdravotními problémy, které nesl 
s velkou odevzdaností. Modlitbě 
a adoraci v kostele věnoval dlouhé ho-
diny a pokojně se smířil s koncem své 
pouti. Zemřel v olomoucké nemocnici 
4. března 2021. Poslední rozloučení  
se konalo v pátek 12. března v jezuit-
ském kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Brně. Hlavním celebrantem byl 
pražský arcibiskup, kardinál Dominik 
Duka. Tělo zesnulého bylo uloženo do 
krypty kostela.  

„Byl osobitý, překvapivě jiný, ne-
předvídatelný, pro někoho až chaotic-
ký. Byl bych opatrný tvrdit, že chodil 
vlastními cestami. Necítil se být maji-
telem svých cest. Jeho cesty nepochá-
zely od něho. Nehonil se za vlastními 
cíli. Chodil s Hospodinem,“ prohlásil 
po jeho smrti představený olomoucké 
komunity Pavel Ambros SJ.

(red)

Jsem hluboce přesvědčen, že smrt je přechodem do skutečného života – 
s tím souvisí i to, že na tomto životě nelpím. Věřím i v jiný druh léčby – v du-
chovní uzdravení. Nepohrdám lékařskou vědou, ale mám důvěru v Boha, 
který ví přesně, kdy mě má odvolat. Co bych byl za křesťana, kdybych od-
daloval setkání se Spasitelem?

František Lízna, Katolický týdeník 27/2005
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P. František Pevný SJ
16. 2. 1921–26. 3. 2021

Narodil se ve Svatém Štěpánu. Ab-
solvoval Arcibiskupské gymná zium 
v Kroměříži a poté nastoupil do 
kněžského semináře v Olomouci. Na 
podzim 1942 byl totálně nasazen na 
práci v Říši. Po třinácti měsících se 
mu podařilo vrátit zpět do vlasti a po-
kračovat tajně ve studiu. Na kněze byl 
vysvěcen 5. července 1947 biskupem 
Stanislavem Zelou. 

Působil v Drahotuších, za rozšiřo-
vání protikomunistických letáků byl 
však brzy zatčen a roku 1949 odsou-
zen. Byl vězněn na Jáchymovsku, 
na Borech, ve Valdicích, na Mírově 
a v Leopoldově. Ve vězení vstoupil 
31. prosince 1958 do jezuitského řádu 
a složil první sliby. Na svobodu byl 
propuštěn v květnu 1960. Pracoval 

jako pomocný dělník u Pozemních 
staveb na Vsetíně, poté jako údržbář 
v ústavu sociální péče v Měděnci.

V roce 1969 mohl krátce působit 
v duchovní správě v Bohosudově, ab-
solvoval také řeholní formaci v Inns-
brucku. Později nastoupil jako du-
chovní správce k řeholním sestrám do 
Vincentina na Velehradě. V letech 1971 
až 1993 působil ve farnosti Vítkov. 
V Brně složil 22. dubna 1980 poslední 
sliby. Po sametové revoluci byl v letech 
1993−1997 novicmistrem v Kolíně. Po-
tom žil v brněnské komunitě, působil 
v duchovní správě, pečoval o trvalé 
jáhny a navštěvoval nemocné.

Zasloužil se o vznik nové farnosti 
v Brně-Lesné. V roce 2012 byl oce-
něn pamětním dekretem ministra 
obrany za účast v odboji a odporu 
proti komunismu. Poslední roky 
života strávil v Domově sv. Alžběty 
v Žernůvce u Tišnova, kde také mě-
síc po oslavě 100. narozenin zemřel. 
Pohřeb se konal 31. března 2021 v je-
zuitském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Brně. Hlavním celebrantem 
byl pomocný brněnský biskup Pavel 
Konzbul. Tělo zesnulého bylo uloženo 
do krypty kostela.

(red)
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■ Od 6. května do 25. června se v bu-
dově Karolina (Ovocný trh 5) konala 
výstava s názvem „Amazonka“. Vznik-
la při příležitosti dvacátého výročí 
českých expedic k Amazonce a život-
ního jubilea jejího autora a kurátora, 
profesora Bohumíra Janského, který 
je geografem a hydrologem na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlo-
vy. Expozice zmapovala dvacet let, jež 
uběhlo od objevných výprav českých 
expedic k pramenům jihoamerické 
řeky Hatun Mayu, což značí v ke-
čuánštině Velkou řeku. Podle slov 
profesora Janského se cesta v roce 
1999 zabývala také jezuitou českého 
původu Samuelem Fritzem, který se 
v hispánském světě proslavil svou ma-
pou Amazonky a tím, že označil jako 
pramen této řeky jezero Lauricocha.
■ V rámci cyklu věnovaného osobnos-
tem české církve se v centru vzdělá-
vání a kultury při pražském klášteře 
bratří kazatelů Dominikánská 8 v úte-
rý 1. června konala beseda o českém 
jezuitském knězi Adolfu Kajprovi, je-
hož beatifikační proces právě probí-
há. Uskutečnila se v barokním refek-
táři kláštera a mezi pozvanými hosty 
byl také P. Petr Havlíček SJ a historik 
Jaroslav Šebek, který se zaměřuje na 
dějiny českých zemí dvacátého stole-

tí. Beseda, kterou moderoval P. Filip 
Boháč OP, je v záznamu k dispozici na 
webu dominikánského centra.
■ Na Květnou neděli 28. března ze-
mřel pan Ivan Dobrovolský, kterého 
zejména věřící z pražského kostela 
svatého Ignáce znali jako fotografa 
aktivit místního společenství. Posled-
ní rozloučení se zemřelým se v tom-
to kostele uskutečnilo 6. dubna. Ivan 
Dobrovolský po mnoho let svým foto-
aparátem dokumentoval dění ve far-
nosti. Velmi mu také záleželo na tom, 
aby lidé znali slova papeže, a proto 
dobrovolně šířil zprávy Vatikánské-
ho rozhlasu. Vážnou diagnózu přijal 
s klidem, uspořádal své věci, přijal 
svátosti a těšil se na setkání s Kris-
tem. Několik dní před svou smrtí byl 
převezen do Hospice svatého Štěpána 
v Litoměřicích.

Brno
■ Česká biskupská konference, jejíž 
plenární zasedání se konalo v Nepo-
muku v návaznosti na oslavy tří set let 
od blahořečení svatého Jana Nepo-
muckého ve dnech 16. až 18. května, 
schválila žádost brněnského biskupa 
Vojtěcha Cikrleho o zahájení beatifi-
kačního procesu jezuity P. Martina 
Středy. Ctihodný Martin Středa je 
známý především tím, že se zasloužil 
o obranu Brna při švédském obléhání 



34 | Jezuité 2/2021

Zprávy            

za třicetileté války. Jeho ostatky jsou 
uloženy v kryptě brněnského jezuit-
ského kostela. U tohoto chrámu je od 
15. srpna 2020 umístěna socha Mar-
tina Středy od Jana Šebánka. Socha 
vznikla v rámci víceletého projektu 
magistrátu města Sochy pro Brno, 
kterým si chce město připomínat své 
důležité osobnosti. Od roku 2009 je 
v kostele zvon Martin Středa, který je 
darem města a při své návštěvě města 
ho požehnal papež Benedikt XVI. Po 
Martinu Středovi je také pojmenova-
ná jedna z brněnských ulic.

Nový Jičín
■ Muzeum Novojičínska připravilo 
výstavu o jezuitech a náboženském 
životě v dané oblasti v barokní době. 
Nese název Černé roucho – nábožen-
ská kultura Nového Jičína v letech 
1624–1773. Je umístěna v Rytířském 
sále Žerotínského zámku od 12. břez-
na a potrvá až do 12. září. Ke zhlédnu-
tí je i virtuálně na stránkách muzea. 
Smyslem výstavy Černé roucho je se-
známit laickou i odbornou veřejnost 
s jednotlivými formami náboženské 
kultury v Novém Jičíně v sedmnác-
tém a osmnáctém století na pozadí 
vzájemných interakcí mezi městem 
a jezuitskou kolejí v Olomouci. Vý-
stava je rozdělena do čtyř tematických 
okruhů, které reflektují základní po-
doby pobělohorské náboženské kul-
tury a sledují možnosti jejich adapta-
ce v prostředí poddanského města. 
V zorném úhlu stojí členové olomouc-
ké jezuitské koleje, kteří jako majitelé 

panství nejen spravovali hospodářské 
záležitosti, ale měli jako duchovní 
a zástupci dynamického řeholního 
společenství velký vliv na každodenní 
náboženský život místních obyvatel.

Trnava
■ V sobotu 10. dubna v jezuitském 
kostele Nejsvětější Trojice v Trnavě 
přijal z rukou vladyky Cyrila Vasiľa SJ 
kněžské svěcení Martin Benko SJ. Na-
rodil se roku 1985 v Košicích. V osm-
nácti letech vstoupil v Ružomberku 
k jezuitům. Po dvouletém noviciá tu 
studoval filozofii v Bratislavě na Te-
ologické fakultě Trnavské univerzity. 
Pak pracoval v Košicích a v Irsku, kde 
se věnoval výchově a pastoraci stu-
dentů na středoškolském internátě. 
Následná teologická studia absolvo-
val v Bratislavě a v Londýně. Po ná-
vratu na Slovensko se věnoval pasto-
raci mládeže v Bratislavě a v současné 
době působí v univerzitním pastorač-
ním centru v Trnavě.

Vatikán
■ Papež František jmenoval 17. květ-
na jezuitského kněze Stephena Chowa 
biskupem hongkongské diecéze. Ro-
dák z Hongkongu (*1959) vystudoval 
psychologii na univerzitě v Minneso-
tě. Poté vstoupil do jezuitského řádu. 
Noviciát a filozofická studia absolvo-
val v Dublinu. Pak se vrátil do Hong-
kongu a dva roky učil na vysoké škole 
v Kowloonu a teologii pak absolvoval 
v hongkongském semináři Svatého 
Ducha. V roce 1994 byl biskupem 
Johnem Baptistem Wu vysvěcen na 
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kněze a poté na univerzitě v Chica-
gu vystudoval obor organizační roz-
voj. Vrátil se pak na vysokou školu 
v Kowloonu, kde byl kaplanem, učite-
lem a ředitelem školy v letech 1996 až 
2000. V roce 2000 zahájil doktorské 
studium na Harvardu a o šest let poz-
ději získal doktorát z pedagogiky. Po-
slední sliby v Tovaryšstvu složil v roce 
2007, dlouhou dobu pak působil jako 
supervizor vysokých škol v Hong-
kongu a v Kowloonu. V letech 2007 
až 2014 byl asistentem na univerzitě 
v Hongkongu a profesorem psycholo-
gie v semináři Svatého Ducha. V říjnu 
2016 se účastnil třicáté šesté gene-
rální kongregace Tovaryšstva. Na za-
čátku roku 2018 se stal provinciálem 
čínské jezuitské provincie. V prosinci 
2020 odmítl biskupský úřad, obdržel 
však brzy nato osobní dopis od papeže 
Františka, a proto o rok později jme-
nování přijal. Jeho biskupské svěcení 
je naplánováno na prosinec 2021.

Madrid
■ V sobotu 6. února bylo v madrid-
ském kostele svatých Františka Bor-
giáše a Aloise Gonzagy vysvěceno 
třináct nových jáhnů z jezuitského 
řádu. Mezi nimi byl i Samuel Privara 
z české provincie. Jáhenské svěce-
ní bylo ovlivněno protiepidemický-
mi opatřeními, soustředěnost na to 
podstatné však slavnosti nechyběla. 
Možnost osobní účasti dalších osob 
byla omezena, mnoho lidí se ovšem 
mohlo připojit online, přesto vnímali 
svěcenci přítomnost a podporu těch, 

kteří je doprovázeli a byli s nimi du-
chovně spojeni.

Řím
■ Papež František přijal pozvání slavit 
bohoslužbu za obyvatele Myanmaru, 
která proběhla v bazilice svatého Pe-
tra v neděli 16. května s texty ze slav-
nosti Nanebevstoupení Páně. Přišli 
na ni lidé původem z Myanmaru, kteří 
žijí v Římě či v jiných italských obcích. 
Pozvání přijali i další, kteří byli v prů-
běhu let úzce spojeni s touto zemí. Od 
vojenského převratu začátkem února 
papež František několikrát během bo-
hoslužeb, audiencí a nedělních modli-
teb Anděl Páně požádal věřící, aby se 
modlili za obyvatele této země.
■ V souvislosti se začátkem Ignacián-
ského roku obdržel generál jezuitské-
ho řádu Arturo Sosa umělecké dílo od 
mezinárodně uznávaného belgického 
sochaře Johana Tahona. Veřejnosti 
bylo představeno 11. května na gene-
rální kurii Tovaryšstva. Socha se na-
zývá Metanoia a znázorňuje duchovní 
zkušenosti svatého Ignáce z Loyoly, 
zejména jeho obrácení. Autor sám se 
řádovému představenému přiznal, že 
při kontaktu s jezuity ve Flandrech 
na něj zapůsobila ignaciánská spiri-
tualita. S vlámským jezuitou Janem 
Koenotem navštívil ignaciánská místa 
ve Španělsku, zejména ta, kde svatý 
Ignác započal svou cestu obrácení. To 
sochaře inspirovalo, aby světce zachy-
til v bolesti po zranění nohy, ale také 
v duchovní zkušenosti, kterou získal 
v Manrese, kde se nechal přetvářet Du-
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chem Svatým. Dílo je vyrobeno z pís-
kovce a opatřeno nátěrem, který odo-
lává všem teplotám, a může tedy být 
umístěno uvnitř i venku. V nadcházejí-
cím roce by se mělo ukázat na různých 
místech v Římě spojených s jezuity. 
■ Generální představený Arturo Sosa 
napsal 12. dubna dopis všem vyšším 
představeným, kde je vyzývá, aby se 
aktivně zapojili do nového úsilí o pod-
poru povolání. S naléhavostí očeká-
vá, že to bude jedno z hlavních témat 
provinčních kongregací plánovaných 
na konec tohoto roku a kongregace 
prokurátorů, která se bude konat 

v Loyole v roce 2022. Podle jezuit-
ského generála nemůže tato aktivita 
záviset pouze na jedné osobě či něko-
lika lidech, ale je nezbytné úsilí všech 
jezuitů a jejich spolupracovníků. Je 
třeba nabídnout zvláště užitečné ná-
stroje: praxe v naslouchání Božímu 
volání a schopnost rozlišovat jeho po-
zvání. Podle Sosy je také třeba znovu 
objevit hodnotu povolání jezuitského 
bratra, svědka zasvěceného života bez 
spojení se služebným kněžstvím. Po-
volání bratrů jezuitů v dnešní době 
nabízí mnohem více možností, jak se 
začlenit do apoštolského díla.

Seznam podporovatelů od 11. března 2021 do 9. června 2021
Josef Loub; PhDr. Hana Topolánková, Praha 5; Petr Durna, MEngSc, Brno; RNDr. Anna Seka-
ninová, Brno; Ing. Vít Grec; Jaroslav Adamík, Přerov; Pavel Andrš; Klášter sester premonstrá-
tek, Doksany; Ing. František Jaroš, Praha 3; Ing. Jiří Thomas; Zdeňka Zahrádková; Jasna Pro-
cházková, Praha 5; Jiří Hájek, Stříbro; Vít Blaha, Dolní Bojanovice; Ing. Václav Matějka, Bystřec; 
Ludvík Motyčka; Kristina Krupová, Český Těšín; Ludmila Šabršulová, Brumov-Bylnice; Anna 
Kubíková, Tvrdonice.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Josef Hladiš Velehrad 5. 7.  50 let kněžství
P. Vlastimil Ovčáčík  Velehrad 5. 7.  50 let kněžství
P. Pavel Ambros Olomouc  31. 7.  45 let v Tovaryšstvu
P. Václav Umlauf Liberec 14. 8.  30 let v Tovaryšstvu
P. Josef Stuchlý  Brno 8. 10.  30 let v Tovaryšstvu
P. Miroslav Herold  Velehrad  14. 8.  25 let v Tovaryšstvu 
S. Roman Frolek Olomouc 6. 9. 5 let v Tovaryšstvu
P. Josef Stuchlý  Brno 10. 8.  55 let
 Srdečně blahopřejeme


